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Inleiding
In Zuid-Holland werken wij als regievoerders Provincie Zuid-Holland (PZH) en Metropoolregio Rotterdam
Den Haag (MRDH) aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. In aansluiting op het landelijke concept
van Duurzaam Veilig zetten we in op de zogeheten drie E’s: Engineering, Education en Enforcement. Wij
willen in onze verkeersveiligheidsaanpak behouden wat goed gaat en waar nodig meer focus aanbrengen.
En daarbij kijken we kritisch naar onze eigen rol en doen actief een appèl op de eigen verantwoordelijkheid
van iedereen die betrokken is bij verkeersdeelname.
Visie
Wij accepteren niet dat het verkeer in onze regiegebieden in Zuid-Holland vermijdbare slachtoffers vergt. En
wij werken actief samen aan een verkeerssysteem (omgeving en gebruikers), waarin op termijn geen
vermijdbare ongevallen meer plaatsvinden. We roepen daarbij iedereen (overheden, publieke,
maatschappelijke en andersoortige organisaties en instellingen, scholen, bedrijven en weggebruikers zelf)
op om hier actief een bijdrage aan te leveren.

In Zuid-Holland willen wij geen vermijdbare verkeersslachtoffers. Dit bereiken wij door een
gezamenlijke inzet van iedereen.

Ambitie
Het hoofddoel voor de gezamenlijke inzet is dat we blijven uitdragen dat iedereen elke dag in Zuid-Holland
veilig thuiskomt.

Iedereen komt veilig thuis in Zuid-Holland.

MVD01.
Elk verkeersslachtoffer is er een teveel. Daarom willen we dat iedereen in Zuid-Holland veilig thuiskomt. Wij
willen op weg naar nul verkeersslachtoffers, maar hoe doen we dat? Uit de cijfers blijkt dat meer dan 90%
van de ongevallen te wijten is aan het eigen gedrag. En daarom zetten wij vooral in op gedragsbeïnvloeding.
In Zweden is de nul-visie ontstaan. ROV-Limburg heeft dit vertaald naar de communicatiestrategie ‘Maak
van de nul een punt’ (MVD01.). Kenmerkend is de eigen verantwoordelijkheid van de weggebruiker. In de
aanpak ligt het accent op communicatie.

In Zweden is gestart met Vision Zero - aanpak. Dit is in Nederland bekend als ‘Maak van de nul een
punt’.

2

PZH-2016-572800123 dd. 31-01-2017

Alleen als zoveel mogelijk mensen binnen organisaties en bedrijven en ook particulieren bewust worden dat
zij verkeersveiligheid zelf in de hand hebben, kan vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid de
doelstelling in Zuid-Holland worden bereikt.
Bij het nastreven van onze ambitie maken we gebruik van het landelijke motto Maak van de nul een punt.
Daarbij werken we samen met de regionale projectgroepen verkeersveiligheid (RPV’s) en onze
verkeersveiligheidsambassadeurs. Wij doen een beroep op de samenleving en haar vertegenwoordigers om
ervoor te zorgen dat iedereen in Zuid-Holland veilig thuiskomt. Het motto MVD01. gebruiken we zodat er een
herkenbaar geheel ontstaat, waarin de verschillende activiteiten en programma’s elkaar versterken. In het
meerjarenprogramma 2017-2020 geven wij aan hoe we dit de komende jaren met alle partners invullen.

Met MVD01. doen wij en de verkeersveiligheidsambassadeurs een beroep op alle andere
portefeuillehouders verkeer in Zuid-Holland.

De visie is uitgewerkt in een meerjarenprogramma dat door de regievoerders wordt vastgesteld. Daar
wordt uitvoering aan gegeven in een jaarwerkplan.

Ontwikkelingen
Wij constateren dat de rol van overheden verschuift van “zenden” naar “actief participeren”. De
accentverschuiving betekent ook verschuiving in middeleninzet naar het benutten van nieuwe media. TV en
kranten zijn niet meer de belangrijkste media. Wij willen niet alleen zelf actief zenden, maar ook gebruik
maken van anderen die (gaan) zenden.
De afgelopen jaren was de algemene trend dat het aantal verkeersdoden afnam, maar deze stagneert nu.
En helaas geldt de dalende trend niet voor ziekenhuisgewonden, waardoor bij gelijkblijvende inzet de
doelstellingen niet worden behaald. Als alle wegen Duurzaam Veilig zijn ingericht is de verwachting dat er
nog steeds verkeersslachtoffers zullen vallen. Veranderingen in de samenleving (vergrijzing, mobiel
telefoongebruik, E-bikes) vragen om blijvende aandacht en vernieuwing in de aanpak van verkeersveiligheid.
Belangrijke groepen die in het oog springen onder de verkeersslachtoffers zijn jonge bestuurders, ouderen
en fietsers. Dit zijn daarom de focusgroepen in ons programma voor de komende jaren.

Ook in Zuid-Holland stagneert de daling van het aantal verkeersslachtoffers. Met name onder jonge
bestuurders, senioren en fietsers. Dit vergt vernieuwing van het programma en aanpassing aan
maatschappelijke ontwikkelingen.

Drie sporen
Het meerjarenprogramma is opgezet volgens de drie sporen, voortzetten, vernieuwen, verspreiden. Wat we
hebben bereikt met onze kwalitatief goede programma’s SCHOOL op SEEF (SoS) en TotallyTraffic (TT)
zetten we voort en vernieuwen we door meer participatie van ouders en scholen. Om in te spelen op
maatschappelijke ontwikkelingen vernieuwen we bestaande programma’s en ontwikkelen we nieuwe
programma’s gericht op de focusgroepen jonge bestuurders, ouderen en fietsers. En om te zorgen dat
iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt en blijft nemen verspreiden we MVD01..
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ROV-ZH
Vanuit de verantwoordelijkheid voor de aanpak van verkeersveiligheid van PZH en MRDH is gekozen voor
een samenwerking in het Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid (ROV-ZH). ROV-ZH zet in
op verbetering van de verkeersveiligheid in de provincie Zuid-Holland met het accent op
gedragsbeïnvloeding. Samenwerking is onontbeerlijk om dit te realiseren. Het gaat om samenwerking tussen
alle organisaties, bedrijven en instellingen die een rol kunnen spelen, maar ook om samenwerking met
weggebruikers zelf. Alle betrokken overheidspartijen zijn zelf verantwoordelijk voor
verkeersveiligheidsbeleid. ROV-ZH ondersteunt hen daarbij als kennismakelaar en adviseur en met een
groot aantal programma’s en middelen. De meest bekende programma’s zijn SoS en TT gericht op de
doelgroep 4-16 jaar. Om andere leeftijdsgroepen te bereiken zetten wij ook in op het gebruik van landelijke
campagnes en het laten uitvoeren van projecten door (maatschappelijke) organisaties. Zoals de activiteiten
op festivals door TeamAlert of Responsible Young Drivers en opfriscursussen voor senioren.
De ervaring van ROV-ZH met het ontwikkelen van programma’s, kwaliteitsborging en ondersteuning van de
regio’s kan goed worden gebruikt voor het realiseren van de ambitie die wij nastreven.

ROV-ZH heeft kwalitatief goede programma’s ontwikkeld en succesvol uitgerold voor de
verkeersdeelnemers van 4-16 jaar (SoS en TT). En is ook sterk in een actieve vertaling van de landelijke
campagnes naar gewaardeerde regionale campagnes.

ROV-ZH heeft haar meerwaarde op gedragsbeïnvloeding bewezen vanuit hun netwerk in de regio’s en
hun kracht in creativiteit, enthousiasmeren, projecten initiëren en pilots.

Conclusie
Verdere samenwerking van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag met de provincie Zuid-Holland in het
ROV-ZH ligt voor de hand vanuit de opgebouwde expertise en netwerken. Daarbij is wel vernieuwing nodig
om in te spelen op actuele maatschappelijke ontwikkelingen en staan we open voor een bredere
samenwerking in het ROV-ZH.
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